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ትሠሩቶቸ 

                                                   ሶሡ ቇዏዳ 05-02-18 

ግንቦት ሃያ ሿጇባ 27 ዓዏት ሆነው ነው። በእነዚህ ዓዏዲት ውስጥ በሤካዲ ትሠሩቶች ዯዏዝግበዋኴ። 

ትሠሩቶቸ በሁኑ ዜ ኟዑዲአ ዯግዳሥቶችን ኯዏሻቇሤ ኟዑያስችኰን ናቷው። በግንቦት ሃያ ኟዯቇኘት 

ትሠሩቶች ቇሢችንንና ሕዝቦቿን ኯትኴቅ ድኴ ያበቃ፣ በኟዜው ኟዑያቊጥዐንን ሦዯናዎች ኟዑሦደበትን 

ስሤዓት ያበዸ በዏሆኑ ችግሥችን እንድንሻቇሤ ያደሟቈን ናቷው። እንዲሁም ትሠሩቶቸ ሿዜ ጏደ ዜ 

እኟዳበሠና እኟዯጇናሿሠ ኟዏገ ናቷው። 

ኟኢትዮጵያ ሕዝቦች ኟረውዳኰን ስሤዓት ኯዏቇሤቧስ በዯቇኗው ዏቹ ቊጣዑ ሁኰ በዯኯያአ ኟቇሡደ 

ካባቢዎች በዯደሟቈ ኟቇበሣዎች ዏፅ እንደዲቇኰ ሁኰ በጏዲደሢዊው ምባቇነን ስሤዓት ጏቅትም 

ስሤዓደን ኯዏጣኴ በበሤካዲ ኟፖኯዱካ ድሤጅቶች ዲቅሦው በዯኯያአ ቅጣጫዎች ዏሢሢ ትግኲቷውን 

ካሂደው ኟጭቆናና ኟሦና ቇዛዝ እንዲያበቃ ድሤቇዋኴ፡፡ 

በእቀኴነትና በንድነት ዏንሦስ በቊሢ ኟዑኖሠት ኟኢትዮጵያ ብሔሤ ብሔሟቧቦችና ህዝቦች ሁን 

ኯደሟቨበት ኟእቀኴነት፣ ኟዴሞክሢቩና ኟኴዒት ዘዏን  እጅግ በሤካዲ ውጣ ውሟዶችን ቪኴሦዋኴ፡፡  

ጏደሤ ኟኯሽ ዏስዋዕትነት ኟጇኟቀ ኟትጥቅ ትግኴ ድሟቇውም ስሿረውን ስሤዓት ሿጫንቃቷው በዏሢሢና 

እኴህ ስጧሢሽ ትግኲቷው በዏጣኴና ዲኲቁን ሀቇሢዊ ድኴ በዒብቧሤ ዛሣ ኯዯቇኗው ኟፖኯዱካና ዒህበሟ-

ኢኮኖዑያዊ ስኬቶች ብቅዯውናኴ፡፡ 

እንደዑዲጏቀው ባኯሧት ሥሤዓቶች ዏኲው ብሔሥች፣ ብሔሟቧቦችና ህዝቦች ዯነራቇው  ሿነበሠ 

ዏብቶቺቷው ዏካሿኴ ኟሢስን ዕድኴ በሢስ ኟዏጏቧን ዏብት ንዱ ነው፡፡ ሿሁኯዯኛው ኟዓኯም ጦሤነት 

በኋኲ በዯባበሠት ዏንግስዲት ቺሤዯሤና በኳኵች ዓኯም ቀራ ዶክዏንቶች ኟሢስን ዕድኴ በሢስ ኟዏጏቧን 

ዕውቅና እግኝቶ ኟነበሟ ቢሆንም ያኯሧት ኟኢትዮጵያ ቇዢ ዏደቦች ይህንን ዏብት ራነውት ኖሟዋኴ፡፡  

በዏሆኑም በዯኯይም ዯቇኴኯውና ዯሟስዯው ኟነበሠ ብሔሥች፣ ብሔሟቧቦችና ሕዝቦች ሢቪቷውን በሢቪቷው 

ኟዒስዯዳደሤም ሆነ ሿኳኵች ብሔሥች፣ ብሔሟቧቦችና ሕዝቦች ቊሤ ሆነው በብሔሢዊ ቈዳዮች ኲይ 

በእቀኴነት  ኟዏቪዯራ  ዏብት ኴነበሢቷውም፡፡ 
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በካባቢያቷው ስዯዳደሤ ውስጥ በዏሢሤ ኲይ ኟዑቀዏገ ስዯዳደሥችና ዳኞች በዒዕሿኲዊ ዏንግስት 

ኟዑሾዐ ነበሠ፡፡ ኟዏንግስት ሠሢዯኞችን ሁኔዲ ብንዏኯሿት እንኳ ዐኰ በዐኰ ኟኳኲ ካባቢ 

ዯጏኲጆች ነበሠ፡፡ ኟካባቢው ዯጏኲጆች እንኳንስ ዏሾም ይቅሤና በቩቪኴ ቧሤቪስ ዏዋቅሤ ውስጥ 

ኟዏካዯት ዕድኴ ኟዑያቇኘበት ሁኔዲ ግዏኴ በዏሤሪ ቀዳዳ ኟዏሽኵክ ያህኴ ስቷቊሡ ነበሤ፡፡ በዏሆኑም 

እነዚህ ብሔሥችና ብሔሟቧቦች ሢቪቷውን በሢቪቷው ዒስዯዳደሤ ዏብት  ዯነራጓቷው በኳኵች 

እኟዯዯዳደሠ፤ ሀብዲቷውም እዯኟዏዘበሟ ኖሠ ግድ ሆኖባቷዋኴ፡፡   

ኟኟሢቪቷውን ቀሡ ባህኴና ቋንቋ ኟዑጇቀዐበትና ኟዑያበኯጽቈበት ዕድኴ ዯነራጓቷውም ኖሟዋኴ፡፡ 

ባኯሧት ሥሤዓቶች ኟብዛኛዎቸ ብሔሥችና ብሔሟቧቦች ቋንቋና ባህኴ ኟሀቇሡደ ቋንቋና ባህኴ ዯደሤቇው 

ሿዏቆጇሤ ይኴቅ፤ ቇዑሶቸ “ብሟት ቧባሡ…ጏዘዯ” እኟዯባኰ ኟዑጇሠ ነበሠ፡፡ ብሔሥች፣ ብሔሟቧቦችና 

ሕዝቦች በቋንቋቷው ኟዏዳኗት፣ ኟዏዒሤ  ጏዘዯ. ዏብት ኴነበሢቷውም።  

ብዛኛው ቋንቋዎችን እንኳንስ በደባባይ ኯዏጇቀምና ስሢ ኲይ ኯዒዋኴ ይቅሤና  በንዳንድ 

ቊጣዑዎች ኯዏጇቀም እጅግ  ኟዑያሷዒቅቅ ሁኔዲ እንደነበሟም ይዘነቊም፡፡ ባህኲቷውን ኟዏግኯጽ፣ 

ኟዒዳበሤ እንዲሁም ኟዒስሩሩት ዏብዲቷው  ኟዯነሦቇ እንደነበሤም ኟኋኲ ዲሡካችን ያስሟዳኴ፡፡ 

ያኯሧት ሥሤዓቶች  ዏኯያ ባህሡይ  ዯደሤጎ  ጏቧድ  ኟዑቇባው ኳኲው ቈዳይ ደግሞ ኟቧብዓዊ ዏብቶች 

ኯዏሿበሤ ነው፡፡ ኟካኴ ደህንነት፣ በህይጏት  ኟዏኖሤ  ዏብት፣ ክብሤን ሿዑያዋሤዱ ያያዞች 

ኟዏጇበቅ ጏዘዯ. ኟዑጣስባቷው ነበሠ፡፡  

ሿዚህም ኯሬ ኢ- ቧብዓዊ ኯሆነ እስሤ ዏዳሟግ፣ እቇዲ ጏዘዯ. ጏንዷኵች  ኟዑሦጸምባቷው  በዏሆኑ 

ዜጎች ኯሿሩ  ስቃይና ስደት ቩዳሟቈ ቆይዯዋኴ፡፡ ሿዚህም ኳኲ ሁኰም ብሔሥች፣ ብሔሟቧቦችና ህዝቦች  

እቀኴ ሆነው ኟዑዲአበት  ሁኔዲዎች ያኴነበሟባቷው ዏሆናቷውን ኟኋኲ ዲሡካችን ያዏኯክዲኴ፡፡  

ሿኲይ ኯዒቪያነት ሿዯቇኯጹት ቈዳአች ባሻቇሤ በኳኵች ዏብቶች  ኲይም ሿራዯኛ  ሦና ቩካሄድኲቷው 

ኟቆኟበት ሁኔዲ ነበሤ፡፡ እነዚህ  ሁኔዲዎች  ግን ኟደሤግ  ሥሤዓት በዏኲው ብሔሥች፣ ብሔሟቧቦችና 

ህዝቦች ዏሢሤ ትግኴ ዳግም ኲይዏኯስ ሥሤዓዯ- ቀብሠ በዯሦጸዏ ዒግስት ጏቇዱና ኟዏኲው ብሔሥች፣ 

ብሔሟቧቦችና ህዝቦች ኟቧብዓዊና ዴሞክሢቩያዊ ዏብቶች ዐኰ ኯዐኰ ሿበሠ በቅዯዋኴ፡፡  
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ሁኰም ብሔሥች፣ ብሔሟቧቦችና ህዝቦች በቊሢ ዯጏያይዯው ሿዛሣ 23 ዓዏት በረት ያጸደቁት ህቇ 

ዏንግሥት ኟሢስን ዕድኴ በሢስ ኟዏጏቧን፣ በክኴኴና በሪዴሢኴ ስዯዳደሥች ውስጥ ዑዛናዊ  ውክኴና  

ኟዒግኗት፣ በቋንቋ ኟዏጇቀምና  ኟዒቪደግ ፣ባህኴን ኟዏግኯጽ፣ ዒዳበሤና ዒስሩሩት እንዲሁም ዲሡክን 

ኟዏጇበቅ እና ኳኵች ኟቧብዓዊና ዴሞክሢቩያዊ ዏብቶችን ሟቊግጧኴ፡፡  

ሿኲይ በውስን ደሟጃም ቢሆን ባኯሧት ሥሤዓቶች  ኟኢትዮጵያ ብሔሥች፣ ብሔሟቧቦችና ህዝቦች ቧብዓዊና 

ዴሞክሢቩያዊ ዏብቶች ቩጧሦኯቁ ኟነበሠባቷው ዏሆኑን ኯዏዏኴሿት ዯችሏኴ፡፡ ይህን ሁኔዲ ግን 

ዏኲው ህዝቦች በዏስዋእትነዲቷው እውን ባደሟቈት ኟኢሪዴሡ ህቇ ዏንግሥት ኯዘዏናት ጥያቄዎቺቷው 

ምኲሽ ኯዒግኗት ኟበቁበት ትሠሩቶችን ዯጎናጽሦዋኴ፡፡  

ሿዚህ በዯጧዒሡ ዜጎች ኑሯቷውን በቅገ እንዳይቇሧ ኟዯቷቇሠበት፣ ዯስሩቷው ዯሟጥጦ ግሢ ኟዯቊቡበት፣ 

ዏቋጫ በኳኯው ጦሤነት፣ ሟሃብና ስደት ኟዑንቇኲደበት ስሿረው ጏቅት ዳግም ኲይዏኯስ ዯሷኝቷኴ፡፡ 

ዛሣ ዜጎች ኯዲስ ህይጏት ዒበብ ዯስሩ ቧንቀው፣ በፀና ህብሟት ኲይ ቆዏው፣ እጅ ኯእጅ ዯቆኲኴሦው 

ኑሥን ዒጣጣም ይዘዋኴ፡፡ ንፁህ ኟሤ ዏዒግ፣ በሠኲም ቇብቶ ዏውጣት፣ በነፃነት ዏንቀቪቀስን 

ችኯውበዲኴ፡፡ ኯዚህ ዏብቃት ኟዯቺኯው ደግሞ ሺህዎች በሿሦኰት ኟህይጏት ዏስዋዕትነት ነው፡፡ 

በውጤደም በዏኲ ቇሡደ ሠኲም ዯቇኝቷኴ፤ ኟኴዒት ዏስዏሤ ዯይዟኴ፤ ኟዴሞክሢቩያዊ ሥሤዓት ግንባዲ 

በፅኑ ዏሠሟት ኲይ ቆሟኴ፡፡ ኟዑሦጇሠ ችግሥችን ህቇ ዏንግሥደን ዏቧሟት ድሤቇው ኟዏራዲት 

ቅምና ብቃትን ዯጎናፅሦዋኴ፡፡ 

እነዚያ ስሿረ ኟህይጏት ቈዞዎች ዯቇትዯዋኴ፤ ጧቋኝ ምባቇነናዊ ሥሤዓት ምቨን ግኝቶ ዲሡክ ሆኖ 

ቀሤቷኴ፤ በሕዝብ ጫንቃ ኲይ ዯሦናጥጦ ዏንቇስ ብቅቷኴ፤ ኟዏንግሥት ሥኴጣን በሠኲዒዊና 

ዴሞክሢቩያዊ ዏንቇድ ብቺ ኟዑሟሿቡባት ቇሤ ዏራጇሤ ዯችሏኴ፤ በዲሷ ኢትዮጵያ፡፡ ኟኢትዮጵያ 

ብሔሥች፣ ብሔሟቧቦችና ሕዝቦች ኟዯጎናፀሧትን ሠኲምና ዴሞክሢቩ ዏሠሟት በዒድሟግ ሿኴዒደ 

በራትሃዊነትና እቀኴነት ዯጇቃዑ ይሆኑ ዘንድ ኟፀና እምነት ይቧው ኟራሡካዊያን ጏንድሞቺቷው 

ዯምቪኳት ዏሆን ችኯዋኴ፡፡  

ትሠሩቶቺቷውንም በቊሢ ዯጇቃዑነት ዏሤህ ዙሡያ እውን እያደሟቈ ነው፡፡ ዜያዊ ችግሥቺቷውን 

ባኯሧት ዓዏዲት ባቇኟቷው ትሠሩቶች እኟሦደ ነው፡፡ ጏደረትም ኟዑያቊጥዒቷውን ዒናቷውንም 

ዯግዳሥቶች በትሠሩቶቺቷው እኟሦደ ይሄዳኰ፡፡  
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